Eesti Puhkpillimuusika Ühingu volikogu 19. mai 2018 kell 18.00 Tallinnas Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemias.
Eesti Puhkpillimuusika Ühingul on 90 liiget. Esindatud 55, seega koosolek on
otsustusvõimeline (lisa osalejate nimekiri).
Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
Koosoleku juhataja valimine:
Valdo Rüütelmaa 46 poolt, 9 erapooletut, 0 vastu.
Protokollija valimine
Rene Hollo 55 poolt, 0 erapooletut, 0 vastu.

1. Päevakorra kinnitamine. 55 poolt, 0 erapooletut, 0 vastu
2. Eesti Puhkpillimuusika Ühingu esimehe Valdo Rüütelmaa ettekanne.
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu tegevus 2017 ettekanne Valdo Rüütelmaa poolt.
VOP peadirigendina jätkab Bert Langeler ja uus direktor on Maria Mägar.
Orkestrite ja toimkondade tegevuse ülevaade.
ENPO dirigentide hulgas ei ole enam tegev Riivo Jõgi.
Kahro Kivilo korraldas Suure-Jaani kirikumuusika päevad. Kahro viib läbi kirikumuusika
õpitubasid ja nõustab orkestreid kirikumuusika küsimustes.
Nooditasemete eksperttoimkonna juht on Riho Sild. Kõige suurem töö oli Eesti
Puhkpilliorkestrite Turniir 2018 kohustusliku repertuaari ettevalmistamine.
Toimub noodikogu revideerimine. Ostetakse juurde uusi originaalnoote, et vahetada välja
vanu halavs olukorras ja kopeeritud noote.
Kutsekomisjon jätkab samas koosseisus. Esimees on Kalev Kütaru.
EPÜ on aidanud korraldada mitmeid festivale. Taotletud on preemiaid ja tänukirjaga on
tunnustatud mitmeid orkestreid.
Rein Vendla esitati presidendikantseleile presidendi teenetemärgi saamiseks. Rein Vendlale
teenetemärk ka omistati.
Projekt „Igal lapsel omal pill“. Esindab Valdo Rüütelmaa. Kuna pille oleks veel vaja, siis
üritatakse sellega ka järgmistel aastatel edasi minna.
Läbi on viidud koolitusi - Balti puhkpillikool jt.
Ilmub digitaalne igakuine infoleht. EPÜ kodulehel on valmis uus kujundus.
EPÜ poolt saadetakse laiali kontsertide kuulutusi.
EPÜ püüab vastata küsimustele - pillid, palgad, kutsetunnistused, mentorid jne..
Arhiivi jätkuvalt kogutakse plaate jms.
2018 toimus Eesti Puhkpilliorkestrite Turniir 2018. Väga palju korraldusliku poole pealt
positiivset tagasisidet. Ainuke negatiivne tagasiside oli Mati Põdralt.
Ülevaate lõpp. Küsimusi pole.

3. Revisjonikomisjoni ettekanne ja 2017. aasta finantsaruande kinnitamine.
EPÜ Revisjonikomisjoni esindajad ei saanud kohale tulla. Liikmed andsid volituse Valdo
Rüütelmaale see ette lugeda.
Valdo Rüütelmaa loeb ette: Revisionikomisjon peab EPÜ rahakasutust kooskõlas kõigi

seadustega.
2017. aasta finantsaruande kinnitamine.
Hääletamine: Poolt 55, erapooletuid 0, vastu 0.
4. Revisjonikomisjoni kolmanda liikme valimine.
Kuna revisjonikomisjonis on tänaseks jäänud kaks liiget, siis põhikirja järgi peaks olema ka
kolmas liige. Revisioni komisjoni liikme valimine.
Ettepanek Harry Illak, kes ei soovi.
Ettepanek Olev Roosa
Hääletamine: 55 poolt, 0 erapooletuid, 0 vastu
Otsus: Olev Roosa kinnitatud revisionikomisjoni liikmeks.
5. Nootide tellimine Euroopa noodikogust.
Triin Viljuse ettekanne.
Noote tellitakse Musicdeskist. Kõikidel on võimalik sealt noote tellida kellel soovi on. Kõik
noodid on uued.
EPÜ on Musicdeski liige. Tehakse tellimusi minimaalselt 2 korda aastas. Tagatisraha 50
eurot. Nooditasemed (graded) on samamoodi nagu Eestis, 6. kõige raskem ja 1. kõige
kergem.
Triin saadab laiali tellimise tõlked hollandi keelest eesti keelde.
6. Laulupidu 2019.
Bert Langereri ei saadud kätte, et ta teeks ülevaate laulupeo ettevalmistamise hetkeseisust.
Päring oli Laulupeo sihtasutusele aga vastuseks, et peale Viljandi seminari ei ole uut infot.
Olev Roosa: Mis ajaks saavad noodid valmis?
Ei teata, aga Viljandis räägiti, et mai 2018 lõpuks.
7. Sõnavõtud
Harry Illak: Mis on põhjus, et nii vähe inimesi saab koosolekul kohal olla?
Valdo Rüütelmaa: Aeg ei sobinud paljudele.
Triin Viljus: Tuleks leida sobivam aeg, et oleks rohkem inimesi kohal.
Valdo Rüütelmaa: Järgmisel aastal proovitakse leida sobivam aeg.
Avo Ots: On inimesi, kes tahavad EPÜd lõhkuda. Jutud, et kõik on halvasti, paika ei pea.
Kaido Kivi: Olen üllatunud, et ei ole kohal mitte ühtegi laulupeo dirigenti. Oleks vaja
inimestele laulupeo kohta rohkem infot.
Valdo Rüütelmaa: Ootan alati ettepanekuid. Kõik võivad kirjutada, helistada jne.

Lõpp kell 20.00

Koosoleku juhataja – Valdo Rüütelmaa
Koosolekut protokollis – Rene Hollo

